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REFORMÁTUS  HÍREK
Református hittantábort rendeztünk az idén nyáron is július 31-
augusztus 6-ig. Hétfőtől péntekig játékos bibliai foglalkozások, 
bibliai történetek megismerése és elmélyítése volt a fő tartalma 
táborunknak. Ugyanakkor nagyon sok játék, nevetés, ének, zene, 
sport, film, finom ételek tették igazán élvezetessé ezt a hetet. 
Sokféle edzőtábor létezik, és ilyenkor természetes, hogy az 
edzések miatt önfegyelmet kell gyakorolni. A mi táborunk hit és 
szeretet edzőtábor volt, ezért fektettünk nagy hangsúlyt a Biblia 
megismerésére, megszeretésére, hiszen a Szentírást Isten ihlette, ez 
Isten szava hozzánk. Isten a forrása a hitnek és a szeretetnek is.
"A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a 
megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes 
legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített." 
(2Tim. 3,16-17)

A békésszentandrási parókiakertben helyi bensőséges körben

Sok segítséget kapott a főszervező lelkész házaspár a 
lebonyolításban Kiss Ármin és felesége Barbara debreceni 
hitoktatók személyében, és a gyülekezeti munkatársak, 
presbiterek, szülők, támogatók felől is.  Ezúton is köszönjük, Isten 
áldja meg őket gazdagon. A hét a vendégszeretetre is tanított: egyik 
nap a mezőgyáni református lelkész Fórizs Attila jött el 
hittanosaival, másik nap pedig minket fogadtak Öcsödön az ottani 
hittan tábor tagjai Péntek Ágnes lelkész vezetésével. A 
mezőgyániak látogatása alkalmával egy keresztyén könnyűzenei 
koncertre is sor került templomunkban, amit a fiatalok nagyon 
szívesen fogadtak. Emlékezzünk az Igére: "A vendégszeretetről 
pedig el ne feledkezzetek" (Zsid. 13:2)

Öcsödön találkozott az öcsödi és békésszentandrási hittanos 
tábor

Mezőgyáni vendégeink

A hit és szeretet edzőtábornak vége, reméljük, hogy a résztvevők 
nemcsak jól érezték magukat, hanem növekedtek a hitben, 
szeretetben. Ha mindenki önmagához képest már csak egy kicsit is 
előbbre jutott, munkánk nem volt hiábavaló. Bár vége a tábornak, 
de a hitben és szeretetben mindannyiunknak tovább kell erősödni, 
növekedni, feltöltekezni. Ezért továbbra is várunk mindenkit 
szeretettel Isten közelségébe vasárnaponként 9-kor a templomba, 
és szerdán 6 órakor a bibliaórára a parókiára.

Dr. Dobos Ágoston ref. lelkész

Koncert

A református templomban július 30-án nagyon szép koncertet adott 
a Kecskeméti Lakó Sándor Kamarazenekar Róbert Gábor 
művészeti vezetésével. Közreműködött még Dr. Dobos Ágoston 
lelkész hegedűvel és áhítattal, valamint a Békésszentandrási 
Dalkör. A koncert után nagyon jó hangulatú szeretetvendégségen 
beszélgethettek még egymással az idelátogatók. Köszönjük az 
érdeklődést, a megrendezést. Zenénkkel, énekünkkel, egész 
életünkkel "dícsérjük az Urat"(Zsoltár 150:1).
"A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy 
tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást 
zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással 
énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy 
cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az 
Atya Istennek őáltala." (Kol. 3,1617)
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Bölcsődei hírek

Utolsó napom a bölcsiben

Június közepén 14 kisgyermek ballagott el a bölcsődéből, de 
többen az egész nyarat nálunk töltötték, a szülők munkavégzésük 
miatt. Augusztus 31. az utolsó bölcsis napjuk volt. Ekkor búcsú 
tízórait rendeztünk az árnyékos udvaron a kisgyermekek nagy 
örömére. A piknikes kosárból mindenféle finomság került elő: sós 
és édes sütemény, gyümölcs és ivólé. Mindenki kedvére falatozott, 
jóízűen. A nagyok büszkén és lelkesen magyarázták, hogy 
holnaptól ovisok lesznek és a szomszéd udvaron fognak játszani. 
Mindenkinek sok sikert  kívánunk és további boldog 
gyermekéveket!

Búcsú piknik

Utolsó nap a bölcsiben

Első napom a bölcsiben

Az áprilisi beiratkozás során 18 család jelezte igényét a bölcsődei 
ellátásra. Volt olyan kisgyermek, aki már augusztus végén 
megkezdte a beszoktatást, mert az anyuka szeptembertől 
visszamegy dolgozni. A gyermekeknek is és talán a szülőknek még 
nehezebb ez az időszak. Először vannak hosszabb ideig távol 
egymástól. A kisgyermek kiszakad a családból és bekerül egy új 
közösségbe és nem könnyű ebbe beleszoknia, de azét vannak a 

kisgyermeknevelők, hogy ebben átsegítsék a gyerekeket és a 
családot is. Nincs két egyforma beszoktatás, mint ahogyan nincs 
két egyforma ember sem. Ha az anya megbízik bennünk és ránk 
meri bízni a család szeme fényét, nem lesz semmi baj. Nagyon 
fontos: a gyermekek megérzik a szülő bizonytalanságát és ekkor 
nekik is sokkal nehezebb lesz az új közösségbe beilleszkedni.  A 
beszoktatás általában két hétig tart. Ennyi idő kell, hogy az új 
napirendet, a gyerekeket, az itt dolgozókat megismerjék a 
legkisebbek. És nekünk is kell, hogy jól megismerjük a kisgyermek 
személyiségét, élettani sajátosságait, egyéni szokásait.
Jó tanácsok a beszoktatáshoz:
- A szülők önmagukat is készítsék fel a változásra, legyenek 
következetesek és az otthoni napirendet is próbálják meg a 
bölcsődeihez igazítani!
- A reggeli érkezéskor mindig közölje a szülő a gyermekével, hogy 
ő elmegy, és mikor jön érte. Röviden és egy puszival búcsúzzon el!
- A nyugtató, alvós kellékek ne maradjanak otthon!
- A gyermek még nem képes az érzelmeit finoman kifejezni: pl. sír, 
agresszív, nyűgös, kiabál, így jelzi a feszültségét, fájdalmát. 
Éreztessük vele, hogy mellette vagyunk! Az együtt töltött időt nagy 
türelem, figyelem, babusgatás, szeretet jellemezze! „MINŐSÉGI 
IDŐ” legyen, amit otthon a kisgyermekkel töltünk!
- Minden csemete más személyiség, vagy túl félénk, vagy éppen 
társaságkedvelő. Ajánlatos minél többet közösségbe vinni: 
játszótérre, játszóházba, nagyszülőkhöz! Ezzel picit ráhangoljuk a 
bölcsődére, hogy szokja az új helyzeteket, környezetet.
- A kisgyermek érdekében nagyon fontos, hogy a szülő megbízzon 
a kisgyermeknevelőben és együttműködjön a bölcsődével!
- A kölcsönös tájékoztatás elengedhetetlen feltétele a munkánknak! 
Mindezek után, boldog, kiegyensúlyozott, aktív apróságokat 
nevelünk és gondozunk sok szeretettel és törődéssel a bölcsődében.

Első nap a bölcsiben
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Kertbarát hírek
Repül az idő, ismét itt volt az augusztus, a Sport- és Vitamin-nap, 
ahol a kertbarátok immár 11. alkalommal készíthették a 
hagyományos lecsót és a sok finom salátát az idelátogató 
vendégeknek. A lelkes kertbarát tagok mellett támogatók is 
segítették munkánkat. A zsűri is értékelte igyekezetünket a 3. 
helyezéssel, ami ilyen sok főzőcsapat között jó eredmény.
Augusztus 15-én lelki feltöltődésre Máriaradnára utaztunk, ahol 
mindenki jól érezte magát a gyönyörű templomban és környékén. 
Útközben megálltunk Világoson, annál a kastélynál, ahol 1849-ben 
aláírták a fegyverletételt. Szépen fel van újítva a park is szobrokkal 
díszítve és a kastély homlokzatán magyar nyelven ott a név, 
Világos, ami a település tábláról nem mondható el, sajnos.
A Kertbarát Kör minden évben megrendezi termékbemutatóját. 
Ebben az évben a társkertbarát körökkel közösen készítettük. A 
kiállítás megnyitóján sok érdeklődő volt, amit felkérésünkre dr. 
Strassburger Gyöngyi jegyzőasszony nyitott meg az alábbi 
gondolatokkal: „Nagy tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket a 
békésszentandrási Kertbarát Kör regionális kiállításán 
Békésszentandráson a Körös Művelődési Házban. Külön 
t isztelet tel  köszöntöm Sinka Imre urat  te lepülésünk 
Polgármesterét, illetve a környező települések kertbarátait.
Mindig öröm, amikor egy olyan kiállítás megnyitóján lehetek jelen, 
ahol az emberi kezek munkája, az emberi tudás, tapasztalat és a 
természet adta lehetőségek hoznak létre olyan termékeket 
gyümölcsöket és zöldségeket, amelyeket ma itt láthatunk.
Hiszen a kert, amelyben megteremnek ezek a gyümölcsök, 
zöldségek a társadalom mindennapi életében kiemelkedő szerepet 
töltenek be. A nagy és kisvárosok, falvak arculata nagyon szegény 
volna a kis kertek nélkül. A bennük munkálkodók egészséges, 
kikapcsolódó pihenése- a modern, zsúfolt, hajszás élettel járó napi 
bosszúságok után- semmi mással nem pótolható érdek.
A gyermeknevelés, a munka megszerettetése szempontjából is igen 
értékes alkalmak a családtagok közös kerti munkái. Hiszen ha jól 

csináljuk, az új nemzedék szinte észrevétlenül megismeri és 
megszereti a természetet. Továbbá társadalmi érdek az is, hogy a 
család minden tagja minél jobban érezze magát a kertben, és ennek 
elválaszthatatlan része, hogy mindenkinek módja legyen a kedve 
szerinti hasznos tevékenységre.
Az előzőek alapján van jövője a KERTBARÁT kör munkájának, 
amelyhez sok egészséget, erőt kívánok!”
Nagyon köszönjük jegyző asszony szavait. Szeretnénk, ha később 
is emlékeznének a rendezvényre a Kertbarát Körök, így mindenki 
k a p o t t  e g y  s e r l e g e t  , , R e g i o n á l i s  Te r m é k b e m u t a t ó 

Békésszentandrás, 2017.” felirattal. (Képek a 16. oldalon)
Szeptember 9-én lekvárt főztünk a Szilvanapon. Sok látogatónk 
volt a sátornál, aszalt és friss gyümölcsöket lehetett kóstolni. A kör 
kiegészült Szécsi Balázs újrahasznosított flakonokból készült 
termékeivel, és az aszalóval. Közben a lekvár elkészült, nagyobb 
része gazdára is talált. A segítők és a jelen lévő tagok jól érezték 
magukat, sajnálhatja, aki nem jött be Szarvasra.
Jövőre veletek ugyanitt!

Szűcs Elekné

A Mozgáskorlátozottak 
Békésszentandrási Egyesületének

program kiegészítése

Szeptember 30- ig  mozgáskor lá tozot t  személyeknek 
gépkocsiszerzés igénylésére van lehetőség ügyfélfogadási 
napokon.
Október 7-én /szombat/: Idősek Világnapját tartunk a Körös 
Művelődési Házban /István király u. 16./
Gyülekezés 10 óra 30-ig, személyszállítás bejelentésre 
megoldható. Műsor: Idősek köszöntése, a Csabacsűdi nyugdíjasok 
műsora /ének, citera/, Szentandrási Dalkör műsora. Ebéd: 
birkapörkölt, előzetes bejelentésre sült. Önköltség: 1.300.-Ft/fő. 
Délután közös szórakozás a Csabacsűdi zenészekkel. 
Tombolatárgyakat köszönettel elfogadunk. Az előkészületi 
munkákhoz segítséget kérünk. Támogatónk a Békés Megyei 
Önkormányzat.
Október15. (vasárnap):1 napos kirándulás, Hatvan, Boldog és 
környékének nevezetességei.
Részletes program jelentkezéskor. Részvételi díj: 5.000.-Ft/fő 
/ebédet biztosítunk./
Indulás 7 órakor a szokott helyekről. Jelentkezés személyesen vagy 
telefonon: 06 20-61 9442 
Novemberre Orvos-Beteg találkozó szervezése folyamatban.
Kérjük tagjainkat, hogy kísérjék figyelemmel szervezéseinket, 
várjuk jelentkezéseiket.

Tóth Mihályné
szervező

A Körös Körül Kamra 
rajzpályázata

Július hónapban a Körös Körül Kamra rajzpályázatot hirdetett a 
Körös és környezetvédelem témában 6 és 10 év közötti gyermekek 
között. A pályázatra szabadon választott technikával készültek 
alkotások, ahol a Köröst és környezetét mutatták be és azt, mit 
tehetünk környezetünk megóvása érdekében. Eredményhirdetésre 
a Sport-és Vitamin-napon került sor, mely a következő: 
1. Kovács Regina,
2. Tóth Balázs,
3. Gaál Blanka Kincső, 
4. Urbancsok Kata, Liszkai Alíz, Major Zsófi, Tóth Borbála, 
Liszkai Laura.
A zsűri - Balla Edit, Horváth Mariann, Szűcs Elekné - feladata nem 
volt egyszerű. Köszönjük a gyermekeknek és szüleiknek a 
részvételt és motiválást.                                     Képek a 16.oldalon

Következő lapzárta:
2017. október 4.

(szerda)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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EGYKORON

Pillanatképek Békésszentandrás történetéből

1910-ben két ártézi kút létesítését határozta el a község Képviselő-
testülete. Az alábbiakban bemutatásra kerül a versenytárgyalási 
hirdetmény és a nyertes pályázóval kötendő szerződés szövege:

VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY
Békésszentandrás község képviselő testületének 80/1910. kgy. 
számú határozata értelmében két ártézi kútfúrási munkájára 
nyilvános írásbeli versenytárgyalás hirdettetik. A szabályszerűen 
kiállított, sértetlen borítékban elhelyezett, pecséttel lezárt ajánlatok 
,,Ajánlatok Békésszentandrás község ártézi kútjainak fúrási 
munkálataira” külső címzéssel közvetlenül, vagy posta útján 
legkésőbb folyó évi november hó 15-ének du. 3 órájáig nyújtandók 
be a községi iktatóba, ahol kívánatra az ajánlat átvételéről 
elismervény adatik ki. Bánatpénz gyanánt az ajánlati összeg 5%-a 
az ajánlat benyújtását megelőzőleg leteendő a község pénztárában, 
az erről szóló letét nyugta az ajánlathoz csatolandó.
A munkálatokra vonatkozó műleírás, helyszínrajz, vállalati 
feltételek, ajánlati és szerződési minden a községi főjegyzőnél 
naponként a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Ajánlattevők ajánlataikkal a végleges döntésig kötelezettségben 
maradnak; csakis oly vállalkozók ajánlata vétetik figyelembe, akik 
hivatásszerűleg foglalkoznak az ártézi kútfúrással.
A beérkezett ajánlatok folyó évi november hó 15-én du. 3 órakor 
fognak a községháza tanácstermében felbontatni, amelyeknél 
ajánlattevők vagy igazolt megbízottjaik jelen lehetnek. A község 
fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül az 
árakra való tekintet nélkül szabadon választhasson, vagy a 
versenytárgyalást eredménytelennek minősítse és a fúrás létesítése 
tárgyában másként intézkedhessék.
Békésszentandrás, 1911. július hó 17.

Elöljáróság

Szerződés
mely egyrészről Békésszentandrás közs. mint munkaadó, 
m á s r é s z r ő l  S t e i n e n  M i k s a  m i n t  v á l l a l k o z ó  k ö z ö t t 
Békésszentandrás községben Elöljáróság által megállapítandó 
pontos létesítendő mélyfúrású kút munkálatainak végrehajtására 
vonatkozólag a következőképpen köttetett meg.
1.§ Alulírott vállalkozó kötelezi magát, hogy a fentírt munkát a 
jelen szerződésnek, és ennek kiegészítő részét képező 
okmányoknak um.: 1 drb árlejtési felhívás, 1 drb ajánlat és 1 drb 
fúrási feltételnek két ártézi kút készítését megfelelően, az ugyanott 
meghatározott idő alatt teljesen el fogja készíteni.
2.§ Alulírott munkaadó kötelezi magát, hogy a szerződésből 
kifolyó minden kötelezettségének pontosan eleget fog tenni.
3.§ Vállalkozó tartozik a munkálatokat az ez iránti felhívás vétele 
napjától számított 45 napon belül okvetlen megkezdeni, s azokat a 
szükséghez mérten éjjel-nappali szakadatlan üzemben folytatni.
4.§ A fúrás 350 méter mélységre terveztetik, azonban vállalkozó a 
munkálatokat úgy tartozik végezni, hogy a legutolsó 89/70 belső 
átmérőjű csőrakattal munkaadó kívánságára 400 méter mélységet 
is csövezhessen. Ugyancsak munkaadónak jogában áll a fúrást 400 
méter elérése előtt is bármely mélységben minden kárpótlás adása 
nélkül beszüntettetni. A vizet vezető rétegek vízállása s esetleg a 
szabadon kifolyó víz mennyisége kezdettől fogva pontosan 
megfigyelendő és jelentendő munkaadónak.
5.§ vállalkozó összes járandóságát a következő pontok állapítják 
meg:
a) Furótorony, anyag- és szerszámszállítás átalány díjmentesen 
(tengelyfuvarok nélkül.)
b) Fúrás az öblítővíz szolgáltatásával
0-100 m. közötti méterenként    á 12
100-200

200-300
300-400
400-500
…
c) Véglegesen a fúrásban maradt csövek fejében.
…
d) Csőlyukasztás esetleg vágás, a lefúrt csövekben szivattyúzás, 
tisztítás, kavicsolás, külön szűrőcső lebocsátása s az ezzel járó 
munkálatokért naponkint (10 óra) munkaidőt számítva negyven 
korona
A fúrás érdekében szükségessé válható fúrótorony és faanyag, 
szerszám- és anyag vasúti fuvarozása, kovács-, lakatos- 
ácsmunkák, öblítővíz fuvarozása, tüzelő- és kenőanyag stb. mind 
vállalkozó által fizetendők, munkaadót a fenti öt pontos kívül 
semminemű fizetési kötelezettség nem terheli, tehát fúró-, 
fúrószár-, fúrócsőtörés, csőmegszorulás és egyéb akadályok vagy 
hibák vállalkozó által minden ellenszolgáltatás nélkül azonnal 
megszüntetendők.
6.§ A belső csövek teleskopikusan egyenkint munkaadó által 
előírandó fedéssel vágandók ki.
7.§ Ugyancsak jogosult vállalkozó minden egyhónapi tényleges 
munka után az 5.§ b) és d) pontjaiban részletezett fúrási 
egységáraknak megfelelő részletfizetés felvételér, míg az 5.§ c) 
pontjában részletezett egységárak alapján kiszámítandó keresete és 
végszámlája kifizetésére csak a fúrás ideiglenes átvétele napjától 
számított 30 napon belül tarthat igényt. Vállalkozó összes 
kereseteiből 10% biztosítékul a munkaadó által visszatartatik. A 
fúrás vállalkozónak a munkálatok teljes befejezéséről tett 
jelentésének vételétől számított 30 napon belül munkaadó, vagy az 
általa meghívandó szakemberek által felülvizsgálandó, a 
vízmennyiség és mélység megállapítandó és a fúrás munkaadó által 
a szerződéshez képest jegyzőkönyv felvétele mellett ideiglenesen 
átveendő.
8.§ Vállalkozó jótállása egy naptári évben állapíttatik meg. E 
jótállási biztosítékául szolgál keresetének a munkaadó által 
visszatartott 10%-a, melynek kifizetését csak a jótállás letelte után 
30 napon belül megtartandó végleges átvétel napjától számítandó 
15 napon belül igényelheti. Ha az utó- felülvizsgálat azt igazolja, 
hogy a kút a jótállásra vonatkozó feltételeknek nem felel meg, úgy 
tartozik vállalkozó azt az erre vonatkozó felhívás vételétől 
számított 30 napon belül ismét az ideiglenes átvétel alkalmával 
konstatált állapotba hozni s jótállási kötelezettsége ennek 
megtörténte és megállapításától számított 2 hónappal 
meghosszabbíttatik.
9.§ Egyetértőleg megállapíttatik, hogy ebből a szerződésből 
bárminemű per az ügy érdeme szerint a munkaadóra nézve illetékes 
Szarvasi kir. járás bíróság mindkét félre bíróság útján sommás úton 
döntendő el.
10. § E szerződés, valamint az ebből kifolyó fizetések teljesítéséhez 
szükséges összes illetékeket vállalkozó fizeti.
11.§ Ez a szerződés két eredeti példányban állíttatott ki, mindkét 
példány a szerződő felekkel és két tanúval aláíratott s aláírás után 
vállalkozóra azonnal, munkaadóra azonban csak felsőbb 
jóváhagyás után kötelező erejű.

Kelt Békésszentandráson, 1918. május 18.

Kiss János Dr. Péteri József
községi bíró főjegyző

Steiner Miksa
ártézi kútfúrási vállalata

Arad, Erzsébet körút 5. sz.
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Elérkezett az egészséges életmód szezonja
A Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete Békésszentandrási 
csoportja részt vett a békésszentandrási XI. Sport és Vitamin-napon 
2017 augusztus 12.-én.
Immár sokadik alkalommal veszünk részt, amit mindig nagy 
készülődés előz meg erre a községi rendezvényre. Hölgy tagjaink 
hetekkel előtte válogatják és cserélik a saláták receptjét, és 
gondolkodnak az asztalon felkínált saláták dekorációjáról.
A szorgalom, a fáradságos munka meghozza gyümölcsét a nap 
közepére, mikor a zsűri meghozza döntését, sikerélménnyé 
változik. Általában minden évben valamilyen díjat nyer a kollektív 
munka és egyesületünk a „Legszebb Sátor” díjban részesült.
Jelen esetben is sokféle friss saláta készült, melyekkel megkínáltuk 
a látogatókat. Elégedett, dicsérő szavakkal köszönték meg a 
látványos gyümölcsöket, zöldségeket.
Tagságunk számára lecsót főztünk tarhonyával és füstölt 
kolbásszal, melyet Huszárik Pál és Juhász József barátaink 
készítettek el. Nagyon finom volt, rövid idő alatt kitörölték a 60 
főre készített adagot a bográcsból. 
A hölgyek és a Szarvasi Egyesület vendég hölgyei finom 
süteménnyel kedveskedtek. A segítőknek nagy tisztelettel 
megköszönöm a rekkenő melegben a sok szorgalmas munkát, 
amely nagyon fárasztó volt .  Köszönetem fejezem ki 

Támogatóinknak az anyagi és dologi támogatásért. Nélkülük nem 
jöhetett volna létre a rendezvényen való részvétel.
Támogatóink:

- Békés Megyei Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok 

Bizottsága

- Hungaroo-Food 2009 Húsfeldolgozó

- Melis Pékség Üzlethálózat
Köszönet saját tagjainknak, akik hozzájárultak a rendezvény 
kulturált sikereihez. Köszönöm mindazoknak, akik megtisztelték 
látogatásukkal sátrunkat. 2018-ban is várjuk Önöket!
Békésszentandrás 2017. augusztus 24.

Köteles József 
csoportvezető

A Könyvtár nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig: 8.00 - 16.00 óráig

Szombaton: 10.00 - 12.00 óráig

Címünk: Békésszentandrás, István király u. 16.
Telefon/fax: 66/218-660

A Könyvtár szolgáltatásai:
Internetezés:230 Ft/óra

Faxküldés: 500 Ft – egyoldal, minden további oldal: 100 Ft
Faxfogadás: 200 Ft/oldal
Nyomtatás: 20 Ft/oldal

Fénymásolás:
20 FT/A4 – egyoldalas, 30 FT/A kétoldalas
30 FT/A3 – egyoldalas, 50 FT/A kétoldalas

Színes fénymásolás és nyomtatás 50-230 Ft/oldal
Selejtezett könyvek 150 Ft/db áron kaphatók!
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Gondozási Központ hírei
A nagy nyári melegben is bővelkedtünk programokban, 
folytatódott „kemence programunk”: az ötven órás közösségi 
szolgálatot nálunk töltő diákjaink segítségével meggyes piskótát 
sütöttünk mindenki nagy örömére. Folytatódtak a felolvasások a 
hűvös só szobában is. Nagy sikere van a „minden kedden egy vers” 
programunknak, amikor is az idősek kedvenc verseiből válogatunk 
és olvasunk egyet –egyet.

Készül a meggyes piskóta

Bencsik Márta öcsödi csuhéfonó népi iparművész kiállításán is 
jártunk, ahol a nemrég alakult kórusunkkal is szerepeltünk. 
Népdalokkal, nótákkal nyitottuk meg a rendezvényt. A kórust az 
intézményben lakó időseink alkotják, minden héten próbálunk, 
énekelünk a magunk kedvéért. A lakók kedvenc népdalait nótáit 
válogattuk össze, és ez az elfoglaltság sokak egyik kedvenc 
időtöltésévé vált.

Kórusunk remek hangulatot teremtett Bencsik Márta 
szalmafonó kiállításának megnyitóján

Idén is részt vettünk a Sport- és Vitamin-Napon. Szalmabálából 
készült kanapékkal, asztalokkal vártuk a látogatókat, és finom 
málnaszörppel kínáltuk őket. Délelőtt 10 órától biztosítottuk 
minden résztvevő számára a vércukor, vérnyomás illetve a 
testtömeg index mérését. A kezdeti pár látogató után egyre többen 
voltak kíváncsiak egészségi állapotukra.  Sokszor sor állt a sátor 
előtt. Természetesen igyekeztünk minden elvárásnak megfelelni. 
Jó hangulatban telt az idő. Lazításként még egy finom 
málnaszörpöt is elfogyasztott a legtöbb látogató. Nem egyszer 

mosolyt csalt az ott lévők arcára a BMI- mérő körül kialakult 
helyzet. Kedves dolog volt, amikor idős házaspárok titkolták 
párjaik előtt a mért eredményt vagy éppen együtt örültek a 
hallottaknak. Családok jöttek vagy csak éppen visszajöttek 
emberek egy kedves mosolyra és egy pohár málnaszörpre. 
Remélem jól érezték Önök is magukat!

Mindig nagy volt a nyüzsgés a Sport- és Vitamin-napon a 
sátrunk előtt

Több kérdés is érkezett intézményünkhöz a házi gondozással 
kapcsolatban. Pár szóban tájékoztatnánk az érdeklődőket erről az 
ellátási formáról.
A házi segítségnyújtás kétféle ellátásból épül fel. Különbséget kell 
tennünk a szociális segítés és a személyi gondozás között. 
Jelentkezés esetén egy értékelő lap kitöltése után eldől, hogy ki 
milyen ellátásra szorul, illetve melyiket szeretné igénybe venni.
A szociális segítés alapvetően az ellátott közvetlen környezetének 
rendben tartását (takarítás, mosás, vasalás) ill. bevásárlás 
tevékenységeket biztosítja.
A személyi gondozás magába foglalja mindezeket, kiegészülve a 
szakképesítéshez kötött gondozási feladatokkal. (pl. fürdetés, 
vérnyomás- és vércukormérés, hajápolás…stb)
Jelenleg 7 szakképzett gondozónő és 1 szociális segítő látja el 
ezeket a feladatokat. 
Igyekszünk maximális tudással helyt állni minden megoldandó 
probléma előtt. A magas gondozási létszám miatt előfordul, hogy 
esetleg nem tudjuk azonnal felvenni a jelentkezőket ezért 
megértésüket kérjük. Természetesen, lehetőségünkhöz mérten 
minden rászorulónak biztosítjuk az ellátást. 
Úgy gondoljuk, jól működik a gondozottak és gondozónőink 
közötti kapcsolat. Ha úgy érzik segíteni tudunk, problémáikkal 
továbbra is megkereshetnek minket. Ezúton is kérnénk községünk 
lakóit – főleg a hideg közeledtével – figyeljünk jobban 
szomszédjainkra, ismerőseinkre. Néha egy apró odafigyelés 
tragédiákat előzhet meg. 
Ma mi segítünk, holnap már esetleg nekünk segíthet valaki.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik a közfoglalkoztatás keretében 
szívesen vállalnának részt a szociális segítés feladat ellátásában.

Elérhetőségeink:
Telefon:
Kálvin u. 10. - 06-66/ 218-104; mobil: 06-20/ 998-83-99;
István Király u.50. - mobil: 06-20/204-31-55

dr. Virág Sándorné
intézményvezető
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Szent István emlékezete

Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami 
ünnepe az államalapítás és az államalapító Szent István király 
emlékére. A nap egyben a magyar katolikus egyház egyik, 
Magyarország fővédőszentjének tiszteletére tartott főünnepe. A 
magyar történelemben az államalapító király 1083. augusztus 20-i 
szentté avatásától szerepet játszik Szent István emlékezete, amit 
koronként eltérően értelmeztek és ünnepeltek. A rendszerváltás 
után, 1991-ben az Országgyűlés a nemzeti ünnepek közül kiemelve 
állami ünneppé nyilvánította.
Augusztus 20-án községünkben is emlékeztünk első királyunkra. A 
rossz idő miatt a Polgármesteri Hivatal nagytermében először 
Sinka Imre mondott ünnepi beszédet, melyben felidézte a múltat és 
István király jelentőségét utalva korunkra, a mai élethelyzetre. 
Majd a szarvasi Cervinus Teártrum művészei: Szemerédi 
Bernadett és Tatár Bianka gyönyörű hangjukkal kápráztatták el a 
jelenlévőket, melyet hegedűvel és verssel és prózával egészítettek 
ki. Nagyszerű és méltó műsoruk megegyezett a nap jelentőségével. 
Befejezésül esperes úr által megáldott kenyeret osztottunk szét 
jókívánságokkal.

Be

Sinka Imre polgármester úr mondott ünnepi beszédet

A Cervinus Teátrum két művésze - Szemerédi Bernadett és 
Tatár Bianka - műsora színesítette az ünnepet

M E G H Í V Ó

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének soron következő ülését összehívom, az ülésre a 
Képviselő-testület nevében tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2017. szeptember 25. (hétfő) 16 óra
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű 

határozatainak végrehajtásáról, valamint a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Az ülés napirendi pontjai a következők:
1. A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság beszámolója az 

átruházott hatáskörben végzett munkáról
Előadó: Rusz Mihály bizottság elnöke

2. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó:  Sinka Imre polgármester

3. A 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló 
tájékoztató 
Előadó:  Sinka Imre polgármester

4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016-2017. évi 
munkájáról
Előadó:  dr. Strassburger Gyöngyi jegyző

5. Tájékoztatás a 2017. évi közmunkaprogram eddig 
elvégzett munkájáról és a további feladatairól
Előadó: Sinka Imre polgármester

6. Bejelentések
Sinka Imre

polgármester

TISZTELT RENDSZERETŐ 
SZENTANDRÁSIAK!

S z e r e t e t t e l  v á r j u k  a 
Békésszentandrásiak jelentkezését az 
országosan meghirdetett 7. TE SZEDD! 
szemétszedési akciójára. A cél ismét az, 
hogy tisztábbá, ezáltal szebbé tegyük 
lakókörnyezetünket. Sajnos sokan 
vannak olyanok, akik mit sem törődve a 

környezetszennyezéssel, közterületet csúfítva eldobálják 
fölöslegessé vált szemetüket. A belterületen a szemét összeszedése 
az Önkormányzat közreműködése által megoldott, a külterületen 
viszont ez a probléma még megoldásra vár. Amennyiben Ön is 
szeretne csatlakozni ehhez a nemes cselekedethez, és 2017. 
szeptember 16-án szombaton ráér, találkozzunk reggel 9 
órakor a „Fehér –rámpánál”.
A TE SZEDD! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció 
Hazánk legnagyobb országos szemétgyűjtő mozgalma idén is 
csatlakozott a Tisztítsuk meg Európát! (Let's Clean Up Europe) 
nevet viselő nemzetközi kezdeményezéshez. Az összeurópai 
akcióban évről évre a magyar önkéntesek a legaktívabbak. 2014-
ben egyedül teljesítettük az európai uniós elvárást 4 évre előre a 
szemétszedés résztvevőinek tekintetében. A szemétszedéshez a 
kesztyűt és a zsákokat a szervező biztosítsa, az összegyűjtött 
hulladékot pedig el is szállítják.
Legyünk minél többen és bizonyítsuk be azt, hogy mi egy olyan 
közösség vagyunk, akik tisztán szeretik látni településünket, és 
ezért hajlandóak cselekedni is!
Tisztelettel: Major Attila 06 20 590 60 40
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Békés Megyei Önkormányzat hírei
Nagy sikerrel zárult a második Megyenap is

A Békés Megyei Önkormányzat az előző év sikerére alapozva ismét 
megszervezte a Megyenapot, amelyre szerte a megyéből érkeztek 
résztvevők és érdeklődők, de még határainkon túlról is köszönthettünk 
látogatókat. Két testvérmegyénk, Arad és Bihar megye is képviseltette 
magát, a rendezvény díszvendége pedig Nagyszalonta volt. Az óriási 
érdeklődést jelezte, hogy a békéscsabai főtér zsúfolásig megtelt, egész 
nap hömpölygött a tömeg a sátrak, faházak között. Az időjárás is a 
kegyeibe fogadta a rendezvényt, az előzetes meteorológiai jelentések 
ellenére eső helyett napsütés és nyárvégi hőmérséklet fogadta a 
megyenapos vendégsereget.
A nap szlogenjéhez – Hagyomány, érték, közösség – hűen megjelentek 
a nap során mindazon kézműves hagyományok, amelyek jellemzőek a 
megyére, mint a bőrművesség, fazekasság, hímzés. A Békés Megyei 
Értéktárban szereplő értékek is bemutatkoztak, a hungarikum csabai és 
gyulai kolbász mellett a többi 27 tétellel is megismerkedhettek az 
érdeklődők, legyenek azok szellemi, épített vagy gasztronómiai 
értékek. Idén nagy hangsúlyt helyeztek a szervezők arra, hogy minél 
több érték interaktívan is megismerhető legyen: biharugrai tükrös 
pontyok úszkáltak akváriumban, mellette bográcsban készült a 
halászlé, láthatóak voltak autosex tyúkgalambok, meg lehetett tanulni 
biliárdozni, volt agility bemutató, és idén sem maradt el a városnézés 
Nóniusz fogatokon.
A rendezvény egy színes, zenés felvonulással vette kezdetét: a 
„kisdobos” vezette menetet hagyományőrzők, óriásbábok, megyénk 
nemzetiségeinek képviselői, magyar nemesi ruhába öltözött fiatalok 
színesítették, de Mukácsy Mihály és felesége, Cécile Papier alakját is 
megidézték színészek. A felvonulás ütemét a Tótkomlósi Fúvószenekar 
diktálta. 

A Megyenap délelőttjén a színpadon a Békés megyei nemzetiségek 
mutatkoztak be, zene, tánc, ének követte egymást a németek, romák, 
szlovákok, románok, szerbek tolmácsolásában. A megyei értéktárban 
szereplő Hudák kézi szövőműhely is felvonultatta ruháit egy 
divatbemutató keretében, és a díszvendég Nagyszalonta 
képviseletében Gali Teréz megzenésített Arany verseket és saját 
szerzeményeket adott elő.
Ünnepélyes keretek között vettek át értéktár okleveleket azok a 
polgármesterek és értéktár vezetők, akik településének helyi 
értéktárába az elmúlt évben új tételt regisztráltak. Díszoklevelet annak 
az öt értéknek a tulajdonosa és felterjesztője vett át, amelyek a megyei 
értéktárba kerültek tavaly óta. Ezek a volgamenti hérics, Mokry Sámuel 
búzanemesítő munkássága, életműve, Orlai Petrics Soma életmű, az 
orosházi búzacsíramálé és a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport 
Klub.
Délután a megye kulturális értékei kerültek színpadra, táncos, zenés 
produkciók váltották egymást, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház a 
Csacsifogat című mesét adta elő a gyerekeknek, majd Beliczay Balázs 
stand-up comedyvel szórakoztatta – nem kis sikerrel – a közönséget. A 

vidám vendégsereget zárásként a Balassi Táncegyüttes táncháza várta, 
kicsik és nagyok követték ifjabb Mlinár Pál utasításait, és próbálták a 
frissen tanult tánclépéseket minél tökéletesebben produkálni.

Mindeközben Békés megye legnagyobb kézműves vására és 
kistermelői piaca vonultatta fel a megye értékeit, melyek között a 
kézzel készített használati és dísztárgyak, szőttesek, faragott eszközök, 
szappan, kosarak mellett gasztronómiai finomságok, méz, lekvár, 
pálinka, sajt, kolbász, illatos fűszerek, szörpök is megtalálhatók voltak. 
A vásár kiállítóinak jóvoltából megyei értékeket nyerhettek azok a 
v e n d é g e k ,  a k i k  t o m b o l a s z e l v é n y é r t  r e g i s z t r á l t a k .  A z 
ajándékcsomagokban szappan, lekvár, méz, szörp, pálinka, de még 
csöröge is lapult.
Idén is részt vettek a programban a katonai hagyományőrzők: a Békés 
Megyei Károlyi-huszár és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális 
Egyesület, a Magyar Szablyavívó Iskola és a Körösök Völgye Vitézi 
Bandérium. Őseink katonai ruházatát, fegyverzetét, harcmodorát 
óránként bemutató keretében ismertették meg a közönséggel: a 
Körösök Völgye Vitézi Bandérium például betyárokat fogott el és 
elrettentésképpen végigvezették őket a vásáron. A katonai 
hagyományőrző csoportok mellett helyet kapnak a határvadászok, a 
honvédség és a MATASZ.

Fotók: Zentai Péter

A gyerekek egy jókora sátorban érezhették jól magukat, ahol kézműves 
foglalkozások: agyagozás, nemezelés, rongybab készítés, fafaragás, 
gyöngyfűzés, sakk és különböző játékok, a sátor mellett kreatív 
játszótér, kosárhinta és sok-sok léggömb várta őket. Idén egy óriási 
meglepetéssel is készültek a szervezők, egy ezer szeletes barackkal és 
hungarikum akácmézzel készült tortát kóstolhattak meg a vendégek, 
amelyet marcipánból készült Megyenap logó díszített. 
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Mesterségek Ünnepe
A Kézműves Egyesület hímző szakkörének tagjai augusztus 19-én 
kirándulni voltak Budapesten a Budai Várban rendezett 
Mesterségek Ünnepén. Az idei rendezvény kiemelt témája a 
hímzés volt, a magyar népi díszítőművészet egyik leggazdagabb és 
legváltozatosabb ága. A hímző műhelyekben tájegységenként 
mutatták be azt a sokszínűséget, amit a népi és úri hímzésben 
alapanyag, motívumkincs és öltéstechnika tekintetében 
tapasztalhatunk. Nagyon sok tapasztalattal gazdagodtak hímzőink, 
amit a szakkörön majd részletesen megbeszélnek, és átültetik azt a 
saját vásznaikra.

Műhelytől műhelyig jártak a hímzők

Ebben az évben a Mesterségek Ünnepe díszvendége Mongólia 
volt. Mongóliában kormányzati támogatással 1988 óta működik a 
Mongol Kulturális Hagyomány Központ, melynek az 1990-es évek 
óta kiemelt feladata a hagyományos nomád kézművességgel 
foglalkozó mesterek összefogása. Az idén olyan kézművesek 
látogattak hazánkba, akik magas szinten művelik e mesterségeket 
legyen szó nemezelésről, textilről, ruhákról, vagy akár 
fémművességről. Ellátogattak mongol íjkészítők is, akik ma is 
hagyományos eljárással készítik e korábban a nomád harcmodor 
jelképének tekinthető fegyvereket. A textilművészek bemutatták a 
hagyományos mongol viseletet, azt a motívumkincset, melynek 
gyökerei a korábbi évszázadokba nyúlnak. Megismertettek 
bennünket a mongol hímzésekkel, de olyan különlegességekkel is, 
mint a dzószon siré, mely egy olyan „érmés asztalka”, mely egy 
sajátos „fonási technika” eszköze. A kovács mesterséget a 
nomádok között mindig kiemelt tisztelet övezte, művelőik 
kiváltságosok voltak, gyakran szakrális szerepet is tulajdonítottak 
neki ,  így a hagyományos nomád kézművesség talán 
legreprezentatívabb képviselői. A kovácsok, ötvösök míves 
munkáiban is rendre visszaköszön a mongol kultúra hagyománya.
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Reformáció 
Emlékbizottság a Reformáció 500 éves magyarországi és a 
határainkon túli egyházkerületek jubileumi ünnepségeihez 
kapcsolódva pályázatot hirdetett a Kárpát-medencében élő a 
népművészek és alkotóközösségek részére. A pályázat célja az volt, 
hogy a népi kézművesség képviselői alkotásaikkal hozzájáruljanak 
egyházi szertartások tárgyainak kellékeinek megújulásához, méltó 
emléket állítva ezzel a reformáció kulturális és történelmi 
örökségének.
Az országos pályázatot hét régióban hirdették meg: Észak- 
Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, 

Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl és Közép-Magyarország. A 
határainkon túl élő alkotók is beküldhették munkáikat. A beérkező 
pályamunkákat minden régióban szakmai zsűri bírálta el, és 
javaslatot tett az egyes régióban szerveződő kiállításon 
bemutatandó műalkotásokra. Ezekből a kiállított darabokból végül 
az országos nagykiállításra kerültek a remekművek, melyeket a 
XXXI. Mesterségek Ünnepe keretében a Budapesti Történeti 
Múzeum Gótikus termében tekinthettek meg az érdeklődők. 
Büszkék vagyunk, hiszen egyesületünk tagja, Sindelné Kovács 
Anna csipkekészítő munkája is bekerült a nagykiállításra. Szívből 
gratulálunk neki ezúttal is míves munkájához, és további sok sikert 
kívánunk!

Sindelné Kovács Anna hímzett, csipkével szegélyezett terítője

A bőséges látnivalók után kissé megfáradva, de annál nagyobb 
élménnyel tértek haza hímzőink. Köszönetünket fejezzük ki az 
Önkormányzatnak, hogy biztosították számunkra a tanyagondnoki 
buszt.

Balla Edit

Kézműves- agyagos
A Körös Művelődési Ház és Könyvtár, és a Békésszentandrási 
Kézművesek Egyesülete rendezésében augusztus 21 és 25 között 
fazekas táborban vehettek részt a gyerekek. Az 5 napos program 
alatt megtanulhatták a korongozás alapjait. Az elektromos korong 
mellett lehetőség volt a hagyományos lábbal hajtható korong 
megismerésére is. Kipróbálhattak többféle agyagot, és díszítési 
technikát, az engobos festést, a rátétes és nyújtásos lehetőségeket. 
Ügyes kis kezek alkotta bögrékre kézzel húzott fülek is kerültek. A 
jó hangulatú hetet azzal a tervvel zártuk, hogy jövőre ismétlünk.
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HÍMZÉS
A Kézművesek Egyesülete valamint a Körös Művelődési 
Ház és Könyvtár szeretettel várja a hímezni vágyókat a 2017. 
október 10-én induló hímző szakkörbe!
Találkozzunk minden kedden 17 órától a kisteremben, hogy 
újabb tájegység hímző kultúrájával ismerkedhessünk meg!

30 éves osztálytalálkozó
„Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei.
 Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké.
 Mert nem a világban kerestünk akkor még barátokat, 
hanem barátainkban leltük fel az egész világot.”     
/Kölcsey Ferenc/

Ez az idézet is hűen tükrözi kis közösségünk szemléletét, hiszen 
2017. szeptember 9-én 14 „öregdiák” találkozott újra harminc év 
után. A találkozó rendkívüli osztályfőnöki órával kezdődött, 
melyen az osztályfőnök, Sinka Imréné, Kati néni vezetésével 
beszámoltunk arról, hogy kivel mi történt az eltelt öt év alatt. 
Sajnos ilyenkor a temetőbe is kilátogatunk elhunyt társaink, 
Czeczon László és Csipai György sírjához. Egyéb okok miatt 
négyen nem tudtak részt venni a találkozón. A vidám hangulatú 
összejövetel a Nagy-Magyarország Fogadóban vacsora mellett 
folytatódott, ahol felelevenítettük az együtt töltött nyolc év 
emlékezetes pillanatait. Jó volt újra együtt!

Be

Új könyvek...
...érkeztek a Körös Művelődési Ház és Könyvtárba! Ez elmúlt 
hónapban két alkalommal is kaptunk új könyveket. Szeretettel 
várjuk kedves olvasóinkat!

Könyvtár dolgozói



12 2017. szeptember

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötések

Rákóczi Péter és Oláh Anita 2017. augusztus 5-én,
Balog Gábor és Győri Anikó 2017. augusztus 5-én 
kötött házasságot.

Elhaláloztak

Oncsik Jánosné ln.: Brecska Judit /1928/ 2017. augusztus 12-én,
Lénárt Lajos /1950/ 2017. augusztus 23-án hunyt el.

Megemlékezés

„Sohasem halványul szívünkben emléked
Sohasem szűnik meg
Lelkünk gyásza érted.”

Fájó szívvel emlékezünk 
Csipai László  halálának 5. évfordulóján.

Szerettei

Temetkezési szolgáltatás

KORR-NIX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
5561 Békésszentandrás, Fő u. 53.

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

Budavári Zoltán
temetkezési ügyintéző Mobil: 06-30/974-9031

Dr. Bodnár Beáta
egyéni ügyvéd

Szarvas Lehel u. 3-5. B. lph. I.em. 2.
Tel/fax:06-66-215-496  *  mobil: 20-338-4242

drbodnar@bodnarugyved.com

ügyvédi irodájában vállalja
Ingatlanok adás-vételének, bérletének közvetítését is.

Békésszentandrás, Harcsás építési telek 800.000 Ft
Békésszentandrás, dr. Dunay u. felújított családi ház 10 M Ft
Szarvas, Malom u. sorházi lakás 100 m2, irányár 20 M Ft
Orosházán, Martinovics u. 86m2-es ház 575m2 telekkel 6 M Ft
Békésszentandrás, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan 4 M Ft
Békésszentandrás, Harcsásgát u. építési telek, 300.000,- Ft
Békésszentandráson, Akácos utcában Köröshöz közel családi ház 
4 Mft
Szarvason a Zrínyi utcában dupla építési telek irányár 6 Mft
Békésszentandráson, Szent László u. családi ház irányár 4 Mft
Szarvas, Szabadság u. 67. 4 szobás lakás 9 M Ft kertes csere 
érdekel
Halászlakon hétvégi telek irányár 600.000 Ft
Békésszentandrás, Arany János utcában családi ház M Ft
Örménykút 20 AK 4424 m2 szántó 1M Ft
Szarvas, Vajda Péter utcában polgári házámán Kató) u. nagy 
telekkel felújított csalási ház 3,5 M
Békésszentandrás, Petőfi utcában összközműves bekerített építési 
telek 800.000 Ft.
Szarvason vízparti családi ház Békésszentandrás, Stefánia sor 
lakóház, 3,5 M Ft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2. * Tel: 20/3384242

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság

Tagjai: Benedek Erika, Hévizi Róbert, Balla Edit
Felelős szerkesztő: Benedek Erika

E-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu
Készült: Fazekas András Nyomda, Szarvas. Tel: 66/313-896

NYTSZ: 372/2/1995
ISSN  2061-1455 (nyomtatott) ISSN  2061-1463 (online)

KÖRÖMLAKK!

Közel 50 féle trendi színárnyalat - már egy 
rétegben is jól fedő divatos körömlakkjainkat 

megvásárolhatod bemutató termünkben, valamint 
kipróbálhatod legújabb – hypoallergén, tápláló 

hatású, vitamindús - kézkrémjeinket is!

A gyönyörű körmöket még jobban kihangsúlyozza 
az egészséges, és ápolt bőr.

Ápold kezeidet Gold Nails kézkrémekkel!

Várunk szeretettel! 

Nézz be hozzánk:
Békésszentandrás, Fő utca 13.

Telefon:  | Honlap: +36-30/32-66730
www.goldnails.eu | E-mail: 
info.goldnails@gmail.com

www.facebook.com/GoldNailsEurope
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Kajak hírek
Viharsarok Kupa

Gyomaendrőd, 2017. 08. 26-27.

K-1 női U-23 200 m 1. Szekeres Tünde
K-1 ffi masters 200 m 2. Barcsik Gábor
MK-1 gyerek fiú U-12 500 m 7. Szabó Kornél, 9. Füzesséry 
Richárd, 10. Pálinkás Hunor
MK-1 gyerek fiú U-10 500 m 3. Szabó Szilárd
K-2 ffi masters 500 m 1. Barcsik Gábor-Bencsik Imre
K-1 serd. fiú U-16 500 m 1. Csépai Barnabás
MK-1 gyerek lány U-10 szabadidős 500 m. 1. Füzesséry Lujza
K-2 mix masters 500 m 2. Szekeres Tünde-Barcsik Gábor, 3. 
Bencsik Ágota-Bencsik Imre
K-1 női szabadidős 500 m 3. Bencsik Ágota
MK-2 gyerek lány U-12 500 m 2. Szopka Kitti-Gugolya Réka
K-1 női U-23 500 m 2. Szekeres Tünde
K-1 ffi masters 500 m 5.Barcsik Gábor
K-2 női szabadidős 500 m 3. Szekeres Tünde-Bencsik Ágota

Országos Felnőtt Bajnokság
Szolnok, 2017. 09. 01-03.

K-2 női felnőtt 1000 m 9. Szekeres Tünde-Csontos Andrea
K-2 női felnőtt 200 m 9. Szekeres Tünde-Csontos Andrea

Madzagfalvi Kupa
Duatlon verseny (kajak-futás)

Békés, 2017. 09. 02.

MK-1 gyerek fiú U-12 4. Pálinkás Hunor, 8. Füzesséry Richárd
MK-1 gyerek lány U-12 4. Szopka Kitti, 5. Gugolya Réka
MK-1 gyerek fiú U-10 5. Szabó Szilárd
MK-1 gyerek lány U-10 3. Füzesséry Lujza
MK-1 kölyök fiú U-13 2. Szécsi Robin, 3. Kalmár Ádám

Bodonyi Dóra felnőtt világbajnok!

Óriási sikert ért el Bodonyi Dóra egyesületünk volt versenyzője, 
aki Racice-ben felnőtt világbajnoki címet nyert K-1 5000 méteren. 
Nagyon nagy siker ez Dóri pályafutásában – remélhetőleg még 
csak a kezdet – hiszen ezzel a győzelemmel teljessé vált eddigi 
eredménylistája, minden korosztályban (ifi, U-23, felnőtt) nyert 
EB- és VB címeket.
Dóri ezzel az eredménnyel igazán nagy versenyzővé vált, hiszen az 
előző napon 1000 méteren a számára csalódást jelentő 5. helyen 
végzett. Ezek után 5000 méteren okos, taktikus versenyzéssel 
gyönyörű győzelmet aratott.

Dóri! Nagyon büszkék vagyunk rád, és még sok szép győzelmet 
kívánunk neked a következő években.

Gratulálunk!
Fabó István

Körvonalazódni látszik a megyei I-es felnőtt női csapatunk őszi 
menetrendje.
Kevesebb csapat révén már ősszel dupla mérkőzéseket vívunk, 
várhatóan az alábbiak szerint:
09.13 szerda 18:00 Kétsoprony – Békésszentandrás
09.30 szombat 10:00 Békésszentandrás – Kondoros
10.07. szombat 17:30 Füzesgyarmat – Békésszentandrás
10.15 vasárnap 16:00 Sarkad – Békésszentandrás
10.21 szombat 16:00 Békésszentandrás – Nagyszénás
11.04.szombat 16:00 Békésszentandrás – Kétsoprony

11.05 vasárnap 11:00 Békésszentandrás – Mezőberény
11.12. vasárnap 14:00 Mezőberény –Békésszentandrás
11.19 vasárnap 14:00 Kondoros – Békésszentandrás
11:25 szombat 11:00 Békésszentandrás - Füzesgyarmat

Újabb nagyon nehéz szezonnak vágunk elébe. De tudjuk, hogy: „A 
különbség a sikertelen és a sikeres ember között nem feltétlenül a 
tehetség, hanem a kitartás”
HAJRÁ!!!

- a -

KÉZILABDA
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Gólfesztiválok a Körös partján
Augusztus 12-én kezdetét vette a Békés megyei II. osztályú labdarúgó 
bajnokság 2017/18 –i évadja. Ebben a szezonban két csoportba 
sorolták a csapatokat, melyben 12-12 együttes vesz részt. A 
Békésszentandrási Hunyadi SE az északi csoportba nyert besorolást.
A cél ebben a formációban mindenképp a dobogóra kerülés kell, hogy 
legyen. Így is kezdték a szezont a fiúk, hisz az első két hazai 
mérkőzésükön valóságos gólfesztivált rendeztek, miután 25 góllal 
terhelték meg ellenfeleik hálóját. Az egykor szebb napokat megélt 
Sarkadnak 13, az Atletico Békéscsabának 12 került a zsákba. Mindkét 
mérkőzést egy-egy idegenbeli találkozó követte. Először 
Sarkadkeresztúrra látogattak a Körös-parti legények, ahol szoros 
mérkőzésen diadalmaskodtak, majd Mezőberényben az utolsó 
pillanatban szerzett góllal döntetlenre végeztek. Az 5. fordulóban 
rangadóra került sor a Doboz csapatával szemben. Izgalmas és 
küzdelmes mérkőzésen sikerült megszerezni a győzelmet.
Az eddigi mérkőzések kapcsán meg kell említeni illetve ki kell emelni 
Virág Imrét. Öt forduló után 16 góllal vezeti a góllövő listát. Öpi az 
Atleticonak lőtt nyolc(!) góljával helyi sporttörténelmet írt. 
Reméljük, hogy Ő is és a csapat is folytatja a jó szereplést!
Eredmények:
1. forduló: 2017. augusztus 12. (szombat) 
B. Hunyadi – Sarkadi Kinizsi 13 – 0 ( 7 – 0 )
Békésszentandrás, 400 néző. Vezette: Farkas Csaba Zsolt (György 
Sándor, Malya Zoltán)
Hunyadi: Légrádi A. – Pásztor D., Kozák B., Borgulya J., Nagy I. 
(Szabó M.), Sajben G. (Olasz I.), Lós I. (Lovas A.), Tasi N., Filyó T. 
(Dernovics T.) Gulyás Á., Virág I.
Edző: Varga László
Góllövők: Virág I. (5), Gulyás Á. (3), Filyó T. (2), Lós I., Lovas A., 
Pásztor D.
Sárga lap: Pásztor D.
Varga László: Megérdemelten győztünk egy új Sarkad ellen.
2. forduló: 2017. augusztus 19. (szombat)
Sarkadkeresztúr – B. Hunyadi 1 – 2 (0 – 0)
Sarkadkeresztúr, 100 néző. Vezette: Krisán János (Bakos József, 
Hankó Balázs)
Hunyadi: Légrádi A. - Kozák B., Szabó M., Borgulya J., Olasz I. 
(Pásztor D.), Tasi N., Filyó T. (Lovas A.), Bódai N., Lós I., Gulyás Á., 
Virág I. (Rusvai M.)
Edző: Varga László
Góllövők: Virág I. (11-esből), Rusvai M.
Sárga lap: Szabó M., Lós I.
Varga László: A végére izgalmassá tettük a mérkőzést, de a lényeg a 
három pont.
3. forduló: 2017. augusztus 26 (szombat)
B. Hunyadi – Atlatico Békéscsaba 12 – 0 (4 – 0)
Békésszentandrás, 150 néző. Vezette: Bálint Zoltán (Fehér József, 
Varga Levente)
Hunyadi: Légrádi A. – Kozák B., Borgulya J., Olasz I., Pásztor D. 
(Filyó T.), Tasi N. (Szabó M.), Bódai N. (Nagy I.), Sajben G., Lós I. 
(Uhljár Sz.), Gulyás Á.(Lovas A.), Virág I.
Edző: Varga László
Góllövők: Virág I. (8, egyet 11-esből), Lós I. (4)
Sárga lap: Gulyás Á.
Varga László: Közönségszórakoztató mérkőzésen nyertünk. Ilyen 
arányban is megérdemelten.
4. forduló: 2017. szeptember 2. (szombat)
Mezőberényi LE – B. Hunyadi 1 – 1 (0 – 0)
Mezőberény, 130 néző. Vezette: Gebei Jószef (Barta Tibor, Varga 
Áron)

Hunyadi: Légrádi A. – Kozák B., Szabó M., Borgulya J., Tasi N., 
Sajben G. (Szűcs R.), Filyó T. (Lovas A.), Bódai N., Gulyás Á., 
Dernovics T. (Nagy I.), Virág I.
Edző: Varga László
Góllövő: Kozák B.
Sárga lap: Légrádi A., Gulyás Á., Szabó M.
Sajben Gábor: Ezen a mérkőzésen mélyen a tudása alatt játszott az 
egész csapat, nem érdemeltünk egy pontot sem. Elismerésem a hazai 
együttesnek a mutatott teljesítményért.
5. forduló: 2017. szeptember 9. (szombat)
B. Hunyadi – Dobozi SE 2 – 0 (2 – 0)
Békésszentandrás, 120 néző. Vezette: Krajcsovicz Zsolt (Belanka 
Zsolt, Czirok Sándor)
Hunyadi: Légrádi A. – Kozák B., Szabó M. Borgulya J., Pásztor D., 
Lovas A., Lós I., Bódai N., Szűcs R. Gulyás Á., Virág I.
Edző: Varga László
Góllövő: Virág I. (2, egyet 11-esből)
Varga László: Remek első félidő után visszaálltunk, számomra 
érthetetlen módon.

A Békés megyei II. osztály állása az 5. forduló után
1. Okány 5 5 0 0 24–  6 15
2. B. Hunyadi 5 4 1 0 30–  2 13
3. Békés 5 3 1 1 2–11 10
4. Békéscsabai MÁV 5 3 1 1 10–  7 10
5. Doboz 5 3 0 2 10–  7 9
6. Gyomaendrőd 5 2 2 1 13–11 8
7. Mezőberény 5 1 2 2 11–10 5
8. Bucsa 5 1 2 2 6–  9 5
9. Sarkadkeresztúr 5 1 1 3 12–  8 4
10. Csabacsűd 5 1 0 4  5–12 3
11. Sarkad 5 1 0 4 4–36 3
12. Atletico Békéscsaba 5 0 0 5 4–31 0
Bízunk a további jó folytatásban! 
Hajrá Hunyadi!

-zi-rt

Korai búcsú a kupában
2017. augusztus 22-én tartották a Békés Megyei Kupa 
nyitófordulóját. Az első körben 38 csapat mérkőzött meg a 
továbbjutásért.  A lebonyolítás rendje szerint a 19 győztes került a 
második körbe, ahol csatlakozik hozzájuk a Magyar Kupában 
nevező 11 megyei I-es és megyei II-es alakulat. Így alakul ki az a 
32-es mezőny, akik tavasszal folytatják a csatározásokat.
Sajnos a Hunyadinak nem sikerült a továbbjutás, miután 
Gádoroson vereséget szenvedtek.
Gádorosi SE – B. Hunyadi SE 3 – 0 (1 – 0)
Gádoros, 50 néző. Vezette: Tóth Imre (Krajcsovicz Zsolt, 
Petrovszki Péter)
Hunyadi: Légrádi A. – Kozák B., Olasz I., Pásztor D., Lovas A., 
Tasi N., Nagy I. (Bódai N.), Szűcs R. (Yetik D.), Sajben G., Gulyás 
Á., Dernovics T.
Edző: Varga László
Sárga lap: Szűcs R.
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Tánctábor képekben

-------- TÁRSASTÁNC --------

HA SZERETSZ MOZOGNI, JÓ ZENÉKET HALLGATNI, ÉS 

NEM UTOLSÓ SORBAN EGY JÓ CSAPATHOZ 

CSATLAKOZNI, KERESD A

***BÉKÉSSZENTANDRÁSI VÉRTESSY TÁNC-SPORT 

EGYESÜLETET!***

Nagy múlttal rendelkező egyesületünk várja a táncolni, 

versenyezni, szerepelni vágó fiatalokat. Ismerd meg a klasszikus 

standard táncokat, modern latin táncokat és mutatós 

formációinkat! Jelentkezz bátran!

Elérhetőségek:

Makan Zsuzsanna táncpedagógus 0630/603-2290

Korbely Györgyné egyesületi elnök 0620/910-3090Hungarian-mix

A tábor résztvevői

E osztályos párosok

Jai ho

Lányformáció
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A rajzpályázat
nyertesei

Kertbarátok kiállítása

III. helyezett – Gaál Blanka Kincső 11 éves Kismarja

I. helyezett - Kovács Regina 10 éves Békésszentandrás

II. helyezett - Tóth Balázs 10 éves Békésszentandrás

A Regionális Kertészeti kiállításon: Szarvas, Kondoros, 
Gyomaendrőd és Békésszentandrás Kertbarát Körei 
mutatkoztak be

A megnyitón és a három nap alatt nagyon sokan érdeklődtek, 
megnézték a sok-sok idei termést

A kiállítást dr. Strassburger Gyöngyi jegyző asszony nyitotta 
meg


